
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  apríl 2008 
 

 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 25.3.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 1.4.2008 
 

N Á V R H 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova  

 sever - Palisády 
_______________________________________________________________ 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť 
územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - 
Palisády  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
Ing. Darina Šebestová 
oddelenie územného plánu 

 1. návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 
2. dôvodovú správu 
3. návrh všeobecne záväzného nariadenia 
4. zápis z dorokovania pripomienok 
5. list Krajského stavebného úradu 
v Bratislave k žiadosti KLC SLOVAKIA I. 
s.r.o. o preskúmanie nedostatkov vo VZN 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
1/2007 



 Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. ../2008, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 27.3.2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť 
územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády s účinnosťou od 1. mája 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Na podklade vyjadrenia Krajského stavebného úradu v Bratislave k žiadosti firmy KLC SLOVAKIA 
I. s.r.o. zo dňa 10. 01. 2008, na ktorý sa táto obrátila so požiadavkou „o preskúmanie nedostatkov vo 
Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2007 mestskej časti Bratislava – Staré Mesto“,  pristúpila mestská 
časť Bratislava - Staré Mesto ku kroku, odporúčanému  Krajským stavebným úradom v Bratislave 
v predmetnom vyjadrení -  t. zn.  k zosúladeniu záväznej časti Územného plánu zóny A4 Mudroňova 
sever - Palisády  s príslušnými právnymi predpismi.  

V súvislosti s citovanou požiadavkou a po rokovaní s krajským stavebným úradom, uskutočnila 
mestská časť Bratislava – Staré Mesto následne dňa 06.03.2008 aj rokovanie so zástupcami vlastníka 
dotknutých pozemkov. Predmetom rokovania bolo dorokovanie návrhu zmien parametrických údajov 
v regula čnom bloku č. 04 – 4,  ktoré boli prednesené ako pozme ňujúce  návrhy poslancov na 
rokovaní miestneho zastupite ľstva po čas schva ľovania územného plánu zóny A4 Mudro ňova 
sever – Palisády, avšak bez predchádzajúceho doroko vania s dotknutými vlastníkmi.  

 
Na dorokovaní splnomocnení  zástupcovia vlastníkov vyslovili námietky k prijatému 

pozmeňujúcemu návrhu a tento odmietli ako odborne nezdôvodnený, diskriminačný a  vecne nesprávny, 
vedúci k právnej neistote vlastníka.  

Zároveň konštatovali, že v dôsledku uvedeného postupu firma KLC SLOVAKIA I. s. r. o. ako 
subjekt, ktorého vlastnícke práva boli pozmeňujúcim návrhom bezprostredne dotknuté, nemal reálnu 
možnosť vyjadriť svoj názor, resp. pripomienky k návrhu (nakoľko s pôvodne predloženým upraveným 
návrhom sa stotožnil nebol ani prítomný na rokovaní miestneho zastupiteľstva).  

Pre informáciu uvádzame, že v konkrétnom prípade pozmeňujúceho návrhu  išlo o zmeny 
parametrických údajov v záväznej časti Územného plánu zóny A4 Mudroňova - Palisády v regulačnom 
bloku č. 04 - 4, týkajúce sa: zmeny maximálneho indexu zastavanej plochy (zníženia z 0,45 na 0,35) 
a zmeny maximálneho indexu stavebného objemu (zníženia z 16 na 12), ktoré  boli uplatnené až v čase 
schvaľovania predmetnej dokumentácie na rokovaní miestneho zastupiteľstva – t. zn. po termíne 
riadneho prerokovania v zmysle §§ 22 – 23 stavebného zákona, len na podklade prijatého 
pozmeňujúceho návrhu poslanca miestneho zastupiteľstva (po preskúmaní postupu obstarania a 
prerokovania územného plánu krajským stavebným úradom v súlade s príslušnými právnymi predpismi - 
§ 25 ods. 1 písm. b) stavebného zákona).   

 
V danom kontexte oddelenie územného plánu ako odborne príslušné pracovisko mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto po konzultácii so spracovateľom územného plánu, akceptovalo vznesené 
pripomienky vlastníka pozemkov v regula čnom bloku č. 04-4.  Zároveň konštatovalo skuto čnos ť, 
že územnoplánovacia dokumentácia v tom znení, v ako m bola predkladaná na schválenie 
v miestnom zastupite ľstve a ňou stanovené parametre regulácie v regula čnom bloku č. 04 - 4 boli 
výsledkom širších negociácií a tým vo vyváženej mie re zoh ľadňovali požiadavky a záujmy 
všetkých subjektov v území   (vlastníka nehnuteľností, ako aj občanov bytového domu na Hlavatého 
ul.6).    
 

V zmysle výsledkov dorokovania a so zreteľom na splnenie odporúčania krajského stavebného 
úradu – t. zn., aby sa zosúladila záväzná časť predmetnej  územnoplánovacej dokumentácie 
s príslušnými právnymi predpismi predkladá Mestská časť Bratislava Staré Mesto tento návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa 
mení všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 dňa 27. 03. 2007, ktorým bola vyhlásená záväzná 
časť územného plánu zóny A4 Mudro ňova  sever – Palisády.   

Týmto riešením dochádza k náprave stavu, ktorý vznikol  „zásahom do záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie v čase jej schvaľovania bez dorokovania“ (čo  bolo v rozpore 
s princípom procesu  prerokovania, ktorý je  stanovený stavebným zákonom) nakoľko v zmysle 
predkladaného  návrhu všeobecne záväzného nariadenia  sú parametrické prvky  v predmetnom bloku 
stanovené tak ako boli v upravenom návrhu, predloženom na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 
 
 
,  

 



 
NÁVRH  

 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

č. ..../2008 zo dňa  1. apríla 2008 
 
 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestske j časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, 
ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudro ňova sever – Palisády 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola 
vyhlasená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády sa mení takto: 
 
 
Doterajší text v § 2  v bode a)  v prílohe č. 1 tohto nariadenia  sa v regula čnom bloku č. 04- 4  
nahrádza novým textom, ktorý znie takto: 
 
Regulačný blok č. 04-4 
 
Charakteristika a limity súčasného stavu: objekty bývalej transfúznej stanice, súčasť pamiatkovej zóny 
CMO, 
Funkčné využitie:       OV – občianska vybavenosť 
Druh stavby:        POLY – polyfunkcia 
Spôsob zástavby:       polootvorený mestský blok 
Maximálna podlažnosť PP/NP/UP:           2/3/1 
Maximálny index zastavanej plochy:           0,45  
Minimálny index prírodnej plochy:           0,40 
Minimálna veľkosť stavebného pozemku:          1 000 m2  
Maximálna veľkosť stavebného pozemku pre výpočet indexu zastavanosti:  3 000 m2 
Maximálny index stavebného objemu:          16 m3/m2 

Oplotenie:        max. 1 600 mm – pevný plot   
         max. 1 000 mm – živý plot 
Predná stavebná čiara (PČ)      min. 6 m od UČ 
Zadná stavebná čiara (ZČ)      sa nestanovuje 
Chránený strom       na p.č. 1466 – lieska turecká 
Zoznam parciel v bloku: 
 
Č. reg. bloku Parcela stavby Parcela záhrady 
04-4 1466/1 1466 
 
a v bode  b)  v prílohe č. 2  tohto nariadenia sa v Grafickej časti – vo výkrese č. 6: Regulácia 
územia  sa nahrádza výrezom z výkresu v regula čnom bloku č. 04 – 4 z apríla 2008.  

 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 5. 2008 
 
 
        

                                Ing. arch. Andrej Petrek 
       starosta mestskej časti 


